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(odobrenja) u sluĉaju ugradnje iste opreme,
sastavnih dijelova i/ili posebnih tehniĉkih jedinica
Na osnovu ĉlana 205. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja
razliĉitih
proizvoĊaĉa
(sa
razliĉitim
na putevima u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“,
homologacijskim oznakama);
broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) i ĉlana 7. Pravilnika o
pojedinaĉna homologacijska saopštenja navedena u
homologaciji vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila
spisku (spiskovima) iz prethodne taĉke ovog stava;
(„Sluţbeni glasnik BiH“, broj 41/08), ministar komunikacija i
spisak varijanti i izvedbi tipa vozila, ukljuĉujući
prometa Bosne i Hercegovine donosi
proizvoĊaĉevu oznaku varijante i izvedbe i
UPUTSTVO
komercijalni naziv, te objašnjenje upotrijebljenih
O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA
slovnih i brojĉanih oznaka u strukturi oznake
VOZILA
varijante i izvedbe;
(HTV-UP 0.0)
VIN oznaka i identifikacijska ploĉica proizvoĊaĉa,
I. OPĆE ODREDBE
ukljuĉujući objašnjenje strukture i mjesto
Ĉlan 1.
postavljanja VIN oznake (slika/crteţ i opis), te
Ovim uputstvom ureĊuje se provoĊenje postupka homologacije
objašnjenje sadrţaja i mjesta postavljanja
tipa drumskih motornih i prikljuĉnih vozila (u daljem tekstu:
identifikacijske ploĉice proizvoĊaĉa (slika/crteţ i
“vozila”), te oblik i sadrţaj obrazaca koji se upotrebljavaju u
opis);
provoĊenju postupka homologacije tipa vozila.
dokaz o plaćenoj naknadi za provoĊenje postupka
Homologacija tipa vozila provodi se za tipove novih vozila koja
homologacije i administrativnoj taksi.
se proizvode u inostranstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, kao Ako je za tip vozila proveden jedinstveni postupak
i u Bosni i Hercegovini proizvedenih vozila, ako je serija homologacije tipa vozila, predviĊen za zemlje Evropske unije
predmetnog tipa veća od 10.
(„WVTA-Whole Vehicle Type Approval”), u daljem tekstu:
II. PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA “jedinstvena evropska homologacija tipa vozila”, podnosilac
VOZILA
zahtjeva, uz zahtjev, tijelu za homologaciju dostavlja i:
Ĉlan 2.
kopiju originalnog dokumenta o jedinstvenoj
Zahtjev za provoĊenje postupka homologacije tipa vozila
evropskoj homologaciji tipa vozila (WVTA);
podnosi Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i
rezultate ispitivanja emisije buke, gasovitih
Hercegovine (u daljem tekstu: “Ministarstvo”), putem
zagaĊivaĉa i potrošnje goriva;
organizacije odreĊene za obavljanje administrativnih poslova iz
COC dokument („Certificate of Conformity”) za
oblasti homologacije (u daljem tekstu: „tijelo za
vozilo uzorak, tamo gdje je propisano.
homologaciju“), dobavljaĉ (u daljem tekstu: “podnosilac U sluĉaju iz prethodnog stava ovog ĉlana podnosilac zahtjeva
zahtjeva”) na obrascu koji je dat u Prilogu 1. ovog uputstva i
ne dostavlja pojedinaĉna homologacijska saopštenja
ĉini njegov sastavni dio.
(odobrenja).
Za svaki tip vozila podnosi se poseban zahtjev.
Ako priloţena homologacijska saopštenja (odobrenja), i
Dobavljaĉ u smislu stava 1. ovog ĉlana je proizvoĊaĉ ili njegov dostavljena dokumentacija, ne sadrţe dovoljno podataka za
ovlašćeni zastupnik u Bosni i Hercegovini.
identifikaciju ugraĊene opreme i sastavnih dijelova na vozilu
Zahtjev iz stava 1. ovog ĉlana moţe podnijeti i proizvoĊaĉ ĉije
uzorku, koji su bitni za odgovarajuću homologaciju u pogledu
je sjedište izvan Bosne i Hercegovine (inostrani proizvoĊaĉ).
elektromagnetske kompatibilnosti, koĉenja, ugradnje svjetlosnih
Ĉlan 3.
i svjetlosno-signalnih ureĊaja, emisije gasovitih zagaĊivaĉa i
Uz zahtjev iz ĉlana 2. ovog uputstva podnosilac zahtjeva
buke, potrebno je dostaviti i priloge odgovarajućih
prilaţe:
homologacijskih saopštenja (izvještaj o ispitivanju).
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati
podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem vozila dostavljanje proizvoĊaĉeve dokumentacije o vozilu kojom se
sa prevodom na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni dokazuje vjerodostojnost podataka navedenih u obrascu o
i Hercegovini ili original potvrde proizvoĊaĉa vozila tehniĉkim podacima vozila.
da postoji takav ugovor sa prevodom na jednom od Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog
zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
ĉlana na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe zahtijevati
ovlašćenje za preduzimanje radnji u postupku dostavu ovjerenog prevoda na jednom od zvaniĉnih jezika u
homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od Bosni i Hercegovini.
proizvoĊaĉa vozila sa prevodom na jednom od
Ĉlan 4.
zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
Tijelo za homologaciju upućuje podnosioca zahtjeva da
popunjen odgovarajući obrazac o tehniĉkim dopremi vozilo uzorak.
podacima vozila (za vozilo uzorak koje predstavlja Podnosilac zahtjeva tijelu za homologaciju-tehniĉkom servisu
tip vozila za koji je podnešen zahtjev; za varijante i za homologaciju tipa vozila, doprema vozilo uzorak.
izvedbe tipa vozila koje se razlikuju od vozila
Ĉlan 5.
uzorka);
Tehniĉki servis obavlja pregled dokumentacije iz ĉlana 3. i
spisak homologacijskih saopštenja (odobrenja) i/ili vozila uzorka iz ĉlana 4. ovog uputstva, prema Pravilniku o
oznaka za vozilo uzorak, te za varijante i izvedbe homologaciji vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila i ovom
tipa koje se razlikuju od vozila uzorka, kao uputstvu.
proizvoĊaĉev dokaz o udovoljavanju vozila, opreme Pregledom dokumentacije i vozila iz prethodnog stava ovog
i dijelova vozila propisanim uslovima; kao i spisak ĉlana tehniĉki servis utvrĊuje usklaĊenost priloţene
alternativnih
homologacijskih
saopštenja dokumentacije sa zahtjevima propisa za homologaciju tipa

529

Broj 89 - Strana 38
SLUŢBENI GLASNIK BiH
Ĉetvrtak, 28. 10. 2010.
vozila u Bosni i Hercegovini, te usklaĊenost vozila uzorka sa Zahtjev se podnosi putem tijela za homologaciju na obrascu iz
priloţenom dokumentacijom.
ĉlana 2. ovog uputstva.
Tehniĉki servis dostavlja tijelu za homologaciju tehniĉki Uz zahtjev iz prethodnog stava ovog ĉlana podnosilac zahtjeva
izvještaj
o
struĉnom
pregledu
tipa
vozila
i prilaţe:
zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uslova, na obrascu
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je
koji je dat u Prilogu 2. ovog uputstva i ĉini njegov sastavni dio.
podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem vozila,
Ako je zahtjev podnešen za više varijanti ili izvedbi jednog tipa
sa prevodom na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni
vozila, sa većim meĊusobnim razlikama, tijelo za homologaciju
i Hercegovini, ili original potvrde proizvoĊaĉa
moţe zatraţiti od podnosioca zahtjeva odgovarajuća dodatna
vozila da postoji takav ugovor, sa prevodom na
vozila uzorke za pregled.
jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
Ĉlan 6.
ovlašćenje za preduzimanje radnji u postupku
Ako na osnovu opisne dokumentacije, koja sadrţi i izvještaje iz
homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od
stava 3. ĉlana 5. ovog uputstva, tip vozila zadovoljava propisane
proizvoĊaĉa vozila sa prevodom na jednom od
uslove, tijelo za homologaciju u roku od 30 dana dostavlja
zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
Ministarstvu pripremljen prijedlog certifikata o usklaĊenosti
potrebnu homologacijsku i drugu tehniĉku
tipa vozila, odnosno homologacijskog lista tipa vozila.
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
Ministarstvo izdaje certifikat o usklaĊenosti tipa vozila,
zahtjeva iz stava 1. ovog ĉlana, u dijelu u kome se
odnosno homologacijski list. Certifikat o usklaĊenosti tipa
oni razlikuju od zahtjeva u vrijeme sticanja
vozila, koji je dat je u Prilogu 3., a homologacijski list tipa
certifikata o usklaĊenosti, odnosno homologacijskog
vozila u Prilogu 4., ovog uputstva i ĉine njegov sastavni dio.
lista, koji je predmet produţenja.
Po potrebi se u prilogu certifikata o usklaĊenosti, odnosno Obim potrebne dokumentacije iz taĉke 3. prethodnog stava
homologacijskog lista, iz stava 1. ovog ĉlana, moţe nalaziti utvrĊuje se u saradnji sa tijelom za homologaciju.
spisak varijanti i izvedbi tipa vozila na koji se odnosi certifikat, Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog
a koji ispunjavaju tehniĉke zahtjeve koji su vaţeći u Bosni i ĉlana na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe zahtijevati
Hercegovini. Obrazac navedenog priloga dat je u Prilogu 5. dostavu ovjerenog prevoda na jednom od zvaniĉnih jezika u
ovog uputstva i ĉini njegov sastavni dio.
Bosni i Hercegovini.
Ako se pregledom opisne dokumentacije i vozila utvrdi da tip Tijelo za homologaciju moţe zahtjevati od podnosioca zahtjeva
vozila ne zadovoljava propisane uslove, tijelo za homologaciju dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka za pregled.
priprema, a Ministarstvo donosi odgovarajuće rješenje kojim se
Ĉlan 9.
uskraćuje izdavanje certifikata o usklaĊenosti, odnosno U sluĉaju izmjene, već homologovanog tipa vozila i/ili
homologacijskog lista.
uvoĊenja nove varijante ili izvedbe i/ili izmjene, u procesu
Ĉlan 7.
homologacije tipa vozila, dostavljene dokumentacije iz ĉlana 3.
Dobavljaĉ koji je posjednik certifikata o usklaĊenosti tipa ovog uputstva, posjednik certifikata, podnosi Ministarstvu
vozila, odnosno homologacijskog lista tipa vozila, (u daljem zahtjev za dopunu certifikata o usklaĊenosti tipa vozila,
tekstu: “posjednik certifikata”), za svako pojedinaĉno vozilo odnosno homologacijskog lista.
izdaje izjavu o usklaĊenosti vozila na obrascu koji je dat u Zahtjev se podnosi putem tijela za homologaciju na obrascu iz
Prilogu 6. ovog uputstva i ĉini njegov sastavni dio.
ĉlana 2. ovog uputstva.
Izjavom o usklaĊenosti se korisniku garantuje usklaĊenost Uz zahtjev iz prethodnog stava ovog ĉlana podnosilac zahtjeva
vozila sa homologovanim tipom vozila u Bosni i Hercegovini. prilaţe:
Dobavljaĉ moţe izdati izjavu o usklaĊenosti tipa vozila samo na
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je
osnovu certifikata o usklaĊenosti tipa vozila, odnosno
podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem vozila,
homologacijskog lista tipa vozila, izdatog na njegovo ime.
sa prevodom na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni
Jedan primjerak izjave iz stava 1. ovog ĉlana ostaje posjedniku
i Hercegovini, ili original potvrde proizvoĊaĉa
certifikata.
vozila da postoji takav ugovor, sa prevodom na
Izjavu o usklaĊenosti vozila iz stava 1. ovog ĉlana potpisuje
jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
odgovorna osoba posjednika certifikata.
ovlašćenje za preduzimanje radnji u postupku
Posjednik certifikata podatke o izdatim izjavama o usklaĊenosti
homologacije u Bosni i Hercegovini izdato od
vozila mjeseĉno dostavlja Ministarstvu putem administrativnog
proizvoĊaĉa vozila sa prevodom na jednom od
tijela. Obrasci izjava usklaĊenosti su serijski numerisani, sa
zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
odgovrajućim zaštitama i posjedniku certifikata ih distribuira
potrebnu homologacijsku i drugu tehniĉku
tijelo za homologaciju.
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
Ĉlan 8.
zahtjeva koji se odnose na homologaciju
Certifikat o usklaĊenosti tipa vozila, odnosno homologacijski
predmetnog tipa vozila u dijelu u kome je već
list tipa vozila, vaţi do promjene zahtjeva u oblasti
homologovani tip vozila izmijenjen, i/ili u kome je
homologacije tipa vozila za kategoriju vozila kojoj pripada
izmijenjena dokumentacija iz ĉlana 3. ovog
predmetni tip vozila.
uputstva, i/ili u kome se nove varijante i izvedbe
U sluĉaju promjene zahtjeva posjednik certifikata koji ima
tipa razlikuju od već homologovanog tipa vozila.
namjeru stavljati u upotrebu na teritoriji Bosne i Hercegovine Obim potrebne dokumentacije iz taĉke 3. prethodnog stava
predmetni tip vozila, i nakon stupanja na snagu novih zahtjeva utvrĊuje se u saradnji sa tijelom za homologaciju.
iz stava 1. ovog ĉlana, podnosi Ministarstvu zahtjev za Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog
produţenje certifikata o usklaĊenosti, odnosno homologacijskog ĉlana na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe zahtijevati
lista.
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dostavu ovjerenog prevoda na jednom od zvaniĉnih jezika u Izjava iz prethodnog stava nije neophodna ukoliko se
Bosni i Hercegovini.
proizvoĊaĉ iz druge faze (u daljem tekstu: nadgraĊivaĉ) nalazi
Tijelo za homologaciju moţe zahtijevati od podnosioca zahtjeva na spisku ovlašćenih nadgraĊivaĉa kod proizvoĊaĉa osnovnog
dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka za pregled.
vozila. Spisak ovlašćenih nadgraĊivaĉa tijelu za homologaciju,
Ĉlan 10.
jednom godišnje, dostavlja proizvoĊaĉ osnovnog vozila.
Ukoliko podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev iz ĉlana 2. ovog U smislu ovog ĉlana proizvoĊaĉ i nadgraĊivaĉ su odgovorani za
uputstva za homologaciju tipa vozila za koji drugo pravno lice u homologaciju i saobraznost proizvodnje sistema, dijelova ili
Bosni i Hercegovini ili inostrani proizvoĊaĉ posjeduje certifikat opreme, koje su proizveli ili dodali. NadgraĊivaĉ nije
o usklaĊenosti, odnosno homologacijski list, tijelo za odgovoran za dijelove koji su bili homologovani u prethodnoj
homologaciju moţe prihvatiti korišćenje ranije dostavljenu fazi, osim u onim sluĉajevima kada mijenja odgovarajuće
homologacijsku i drugu tehniĉku dokumentaciju iz ĉlanova 3., dijelove u obimu u kojem je ranije dodijeljena homologacija
8. i 9. ovog uputstva.
postala nevaţećom.
Uz zahtjev iz stava 1. ovog ĉlana podnosilac zahtjeva prilaţe:
Homologacija po fazama izrade vozila moguća je kao
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je homologacija tipa vozila i/ili homologacija pojedinaĉnog vozila.
Ĉlan 12.
podnosilac zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem vozila,
sa prevodom na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni Kada ne postoje odgovarajuće homologacije (saopštenja o
i Hercegovini, ili original potvrde proizvoĊaĉa homologaciji, homologacijska odobrenja) za vozila, dijelove i
vozila da postoji takav ugovor, sa prevodom na opremu vozila tijelo za homologaciju u saradnji sa
Ministarstvom moţe, na zahtjev proizvoĊaĉa ili ovlašćenog
jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i Hercegovini;
pisanu saglasnost proizvoĊaĉa vozila za upotrebu zastupnika proizvoĊaĉa, a putem notifikovanih laboratorija za
dokumentacije iz stava 1. ovog ĉlana sa prevodom specijalistiĉka ispitivanja iz oblasti homologacije, sprovesti
homologacijska
ispitivanja
i
postupak
na jednom od zvaniĉnih jezika u Bosni i odgovarajuća
homologacije na naĉin i u skladu sa odredbama Sporazuma o
Hercegovini.
Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati od homologaciji iz 1958. godine, Pravilnika i pojedinaĉnih
podnosioca zahtjeva dostavljanje dodatne homologacijske i/ili tehniĉkih specifikacija ECE pravilnika.
Izvještaji o ispitivanju i/ili sopštenja o homologaciji
druge tehniĉke dokumentacije.
Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavovima ovog (homologacijska odobrenja) iz stava 1. ovog ĉlana se ulaţu u
ĉlana na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe zahtijevati opisnu dokumentaciju u postupku homologacije tipa vozila.
dostavu ovjerenog prevoda na jednom od zvaniĉnih jezika u III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 13.
Bosni i Hercegovini.
Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati od Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
podnosioca zahtjeva dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka u “Sluţbenom glasniku BiH”.
Broj 01-02-2-4381-1-C/10
za pregled.
1. oktobra 2010. godine
Ministar
Ĉlan 11.
Sarajevo
Mr. sc. Rudo Vidović, s. r.
U sluĉaju kada u izradi vozila uĉestvuje više razliĉitih
proizvoĊaĉa (izrada po fazama), tada se u narednoj fazi izrade
moţe prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza je
izrada osnovnog vozila na kojem je predviĊena nadgradnja, a
nadgradnja na tom vozilu je druga faza izrade).
Mora se dokazati postojanje odgovarajućih dogovora izmeĊu
proizvoĊaĉa vozila i nadgraĊivaĉa u pogledu razmjene
dokumenata i podataka, tako da tip vozila zadovoljava
relevantne tehniĉke zahtjeve svih odgovarajućih pojedinaĉnih
pravilnika. U tom smislu, dokumentacija moţe biti praćena
izjavom proizvoĊaĉa osnovnog vozila da radovima u drugoj fazi
izrade (ugradnja nadgradnje) nisu narušene karakteristike
kvaliteta vozila koje mogu uticati, na u prethodnoj fazi
provedena,
homologacijska
ispitivanja
i
dodijeljene
homologacije.
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alternativnih homologacijskih obavijesti (odobrenja)
u sluĉaju ugradnje iste opreme, sastavnih dijelova
Na temelju ĉlanka 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa
i/ili posebnih tehniĉkih jedinica razliĉitih
na cestama u Bosni i Hercegovini („Sluţbeni glasnik BiH“, broj
proizvoĊaĉa (sa razliĉitim homologacijskim
6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) i ĉlanka 7. Pravilnika o
oznakama);
homologaciji vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila
pojedinaĉne homologacijske obavijesti navedena u
(„Sluţbeni glasnik BiH“, broj 41/08), ministar komunikacija i
spisku (spiskovima) iz prethodne toĉke ovog stavka;
prometa Bosne i Hercegovine donosi
spisak varijanti i izvedbi tipa vozila, ukljuĉujući
proizvoĊaĉevu oznaku varijante i izvedbe i
NAPUTAK
komercijalni naziv, te objašnjenje uporabljenih
O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA
slovnih i brojĉanih oznaka u strukturi oznake
VOZILA
varijante i izvedbe;
(HTV-UP 0.0)
VIN oznaka i identifikacijska ploĉica proizvoĊaĉa,
I. OPĆE ODREDBE
ukljuĉujući objašnjenje strukture i mjesto
Ĉlanak 1.
postavljanja VIN oznake (slika/crteţ i opis), te
Ovim naputkom ureĊuje se provoĊenje postupka homologacije
objašnjenje sadrţaja i mjesta postavljanja
tipa cestovnih motornih i prikljuĉnih vozila (u daljem tekstu:
identifikacijske ploĉice proizvoĊaĉa (slika/crteţ i
“vozila”), te oblik i sadrţaj obrazaca koji se upotrebljavaju u
opis);
provoĊenju postupka homologacije tipa vozila.
dokaz o plaćenoj naknadi za provoĊenje postupka
Homologacija tipa vozila provodi se za tipove novih vozila koja
homologacije i administrativnoj taksi.
se proizvode u inozemstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, kao i
u Bosni i Hercegovini proizvedenih vozila, ako je serija Ako je za tip vozila proveden jedinstveni postupak
homologacije tipa vozila, predviĊen za zemlje Europske unije
predmetnog tipa veća od 10.
II. PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA („WVTA-Whole Vehicle Type Approval”), u daljem tekstu:
“jedinstvena europska homologacija tipa vozila”, podnositelj
VOZILA
zahtjeva, uz zahtjev, tijelu za homologaciju dostavlja i:
Ĉlanak 2.
kopiju originalnog dokumenta o jedinstvenoj
Zahtjev za provoĊenje postupka homologacije tipa vozila
europskoj homologaciji tipa vozila (WVTA);
podnosi Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i
rezultate ispitivanja emisije buke, plinovitih
Hercegovine (u daljem tekstu: “Ministarstvo”), putem
zagaĊivaĉa i potrošnje goriva;
organizacije odreĊene za obavljanje administrativnih poslova iz
COC dokument („Certificate of Conformity”) za
oblasti homologacije (u daljem tekstu: „tijelo za
vozilo uzorak, tamo gdje je propisano.
homologaciju“), dobavljaĉ (u daljem tekstu: “podnositelj
zahtjeva”) na obrascu koji je dan u Prilogu 1. ovog naputka i U sluĉaju iz prethodnog stavka ovog ĉlanka podnositelj zahtjeva
ne dostavlja pojedinaĉne homologacijske obavijesti (odobrenja).
ĉini njegov sastavni dio.
Ako priloţena homologacijska obavijest (odobrenja), i
Za svaki tip vozila podnosi se poseban zahtjev.
Dobavljaĉ u smislu stavka 1. ovog ĉlana je proizvoĊaĉ ili dostavljena dokumentacija, ne sadrţe dovoljno podataka za
identifikaciju ugraĊene opreme i sastavnih dijelova na vozilu
njegov ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini.
Zahtjev iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe podnijeti i proizvoĊaĉ uzorku, koji su bitni za odgovarajuću homologaciju u pogledu
ĉije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine (inozemni elektromagnetske kompatibilnosti, koĉenja, ugradnje svjetlosnih
i svjetlosno-signalnih ureĊaja, emisije plinovitih zagaĊivaĉa i
proizvoĊaĉ).
buke, potrebno je dostaviti i priloge odgovarajućih
Ĉlanak 3.
Uz zahtjev iz ĉlanka 2. ovog naputka podnositelj zahtjeva homologacijskih obavijesti (izvještaj o ispitivanju).
Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati
prilaţe:
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dostavljanje proizvoĊaĉeve dokumentacije o vozilu kojom se
podnositelj zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem vozila dokazuje vjerodostojnost podataka navedenih u obrascu o
sa prijevodom na jednom od sluţbenih jezika u tehniĉkim podacima vozila.
Bosni i Hercegovini ili original potvrde proizvoĊaĉa Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavcima ovog
vozila da postoji takav ugovor sa prijevodom na ĉlanka na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe
zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od sluţbenih
jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini;
ovlaštenje za poduzimanje radnji u postupku jezika u Bosni i Hercegovini.
Ĉlanak 4.
homologacije u Bosni i Hercegovini izdano od
proizvoĊaĉa vozila sa prijevodom na jednom od Tijelo za homologaciju upućuje podnositelju zahtjeva da
dopremi vozilo uzorak.
sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini;
popunjen odgovarajući obrazac o tehniĉkim Podnositelj zahtjeva tijelu za homologaciju-tehniĉkom servisu
podacima vozila (za vozilo uzorak koje predstavlja za homologaciju tipa vozila, doprema vozilo uzorak.
Ĉlanak 5.
tip vozila za koji je podnijet zahtjev; za varijante i
izvedbe tipa vozila koje se razlikuju od vozila Tehniĉki servis obavlja pregled dokumentacije iz ĉlanka 3. i
vozila uzorka iz ĉlanka 4. ovog naputka, prema Pravilniku o
uzorka);
spisak homologacijskih obavijesti (odobrenja) i/ili homologaciji vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila i ovom
oznaka za vozilo uzorak, te za varijante i izvedbe naputku.
tipa koje se razlikuju od vozila uzorka, kao Pregledom dokumentacije i vozila iz prethodnog stavka ovog
proizvoĊaĉev dokaz o udovoljavanju vozila, opreme ĉlanka tehniĉki servis utvrĊuje usklaĊenost priloţene
i dijelova vozila propisanim uvjetima; kao i spisak dokumentacije sa zahtjevima propisa za homologaciju tipa
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vozila u Bosni i Hercegovini, te usklaĊenost vozila uzorka sa Zahtjev se podnosi putem tijela za homologaciju na obrascu iz
priloţenom dokumentacijom.
ĉlanka 2. ovog naputka.
Tehniĉki servis dostavlja tijelu za homologaciju tehniĉki Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog ĉlanka podnositelj
izvještaj
o
struĉnom
pregledu
tipa
vozila
i zahtjeva prilaţe:
zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uvjeta, na obrascu
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je
koji je dan u Prilogu 2. ovog naputka i ĉini njegov sastavni dio.
podnositelj zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem
Ako je zahtjev podnijet za više varijanti ili izvedbi jednog tipa
vozila, sa prijevodom na jednom od sluţbenih jezika
vozila, sa većim meĊusobnim razlikama, tijelo za homologaciju
u Bosni i Hercegovini, ili original potvrde
moţe zatraţiti od podnositelja zahtjeva odgovarajuća dodatna
proizvoĊaĉa vozila da postoji takav ugovor, sa
vozila uzorke za pregled.
prijevodom na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i
Ĉlanak 6.
Hercegovini;
Ako na temelju opisne dokumentacije, koja sadrţi i izvještaje iz
ovlaštenje za poduzimanje radnji u postupku
stavka 3. ĉlanka 5. ovog naputka, tip vozila zadovoljava
homologacije u Bosni i Hercegovini izdano od
propisane uvjete, tijelo za homologaciju u roku od 30 dana
proizvoĊaĉa vozila sa prijevodom na jednom od
dostavlja Ministarstvu pripremljen prijedlog certifikata o
sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini;
usklaĊenosti tipa vozila, odnosno homologacijskog lista tipa
potrebnu homologacijsku i drugu tehniĉku
vozila.
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
Ministarstvo izdaje certifikat o usklaĊenosti tipa vozila,
zahtjeva iz stavka 1. ovog ĉlanka, u dijelu u kome se
odnosno homologacijski list. Certifikat o usklaĊenosti tipa
oni razlikuju od zahtjeva u vrijeme stjecanja
vozila, koji je dan je u Prilogu 3., a homologacijski list tipa
certifikata o usklaĊenosti, odnosno homologacijskog
vozila u Prilogu 4., ovog naputka i ĉine njegov sastavni dio.
lista, koji je predmet produţenja.
Po potrebi se u prilogu certifikata o usklaĊenosti, odnosno Obim potrebne dokumentacije iz toĉke 3. prethodnog stavka
homologacijskog lista, iz stavka 1. ovog ĉlanka, moţe nalaziti utvrĊuje se u suradnji sa tijelom za homologaciju.
spisak varijanti i izvedbi tipa vozila na koji se odnosi certifikat, Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavcima ovog
a koji ispunjavaju tehniĉke zahtjeve koji su vaţeći u Bosni i ĉlanka na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe
Hercegovini. Obrazac navedenog priloga dan je u Prilogu 5. zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od sluţbenih
ovog naputka i ĉini njegov sastavni dio.
jezika u Bosni i Hercegovini.
Ako se pregledom opisne dokumentacije i vozila utvrdi da tip Tijelo za homologaciju moţe zahtijevati od podnositelja
vozila ne zadovoljava propisane uvjete, tijelo za homologaciju zahtjeva dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka za pregled.
priprema, a Ministarstvo donosi odgovarajuće rješenje kojim se
Ĉlanak 9.
uskraćuje izdavanje certifikata o usklaĊenosti, odnosno U sluĉaju izmjene, već homologiranog tipa vozila i/ili uvoĊenja
homologacijskog lista.
nove varijante ili izvedbe i/ili izmjene, u procesu homologacije
Ĉlanak 7.
tipa vozila, dostavljene dokumentacije iz ĉlanka 3. ovog
Dobavljaĉ koji je posjednik certifikata o usklaĊenosti tipa naputka, posjednik certifikata, podnosi Ministarstvu zahtjev za
vozila, odnosno homologacijskog lista tipa vozila, (u daljem dopunu certifikata o usklaĊenosti tipa vozila, odnosno
tekstu: “posjednik certifikata”), za svako pojedinaĉno vozilo homologacijskog lista.
izdaje izjavu o usklaĊenosti vozila na obrascu koji je dan u Zahtjev se podnosi putem tijela za homologaciju na obrascu iz
Prilogu 6. ovog naputka i ĉini njegov sastavni dio.
ĉlanka 2. ovog naputka.
Izjavom o usklaĊenosti se korisniku garantira usklaĊenost Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog ĉlanka podnositelj
vozila sa homologiranim tipom vozila u Bosni i Hercegovini. zahtjeva prilaţe:
Dobavljaĉ moţe izdati izjavu o usklaĊenosti tipa vozila samo na
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je
temelju certifikata o usklaĊenosti tipa vozila, odnosno
podnositelj zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem
homologacijskog lista tipa vozila, izdanog na njegovo ime.
vozila, sa prijevodom na jednom od sluţbenih jezika
Jedan primjerak izjave iz stavka 1. ovog ĉlanka ostaje
u Bosni i Hercegovini, ili original potvrde
posjedniku certifikata.
proizvoĊaĉa vozila da postoji takav ugovor, sa
Izjavu o usklaĊenosti vozila iz stavka 1. ovog ĉlanka potpisuje
prijevodom na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i
odgovorna osoba posjednika certifikata.
Hercegovini;
Posjednik certifikata podatke o izdanim izjavama o usklaĊenosti
ovlaštenje za poduzimanje radnji u postupku
vozila mjeseĉno dostavlja Ministarstvu putem administrativnog
homologacije u Bosni i Hercegovini izdano od
tijela. Obrasci izjava usklaĊenosti su serijski numerirani, sa
proizvoĊaĉa vozila sa prijevodom na jednom od
odgovarajućim zaštitama i posjedniku certifikata ih distribuira
sluţbenih jezika u Bosni i Hercegovini;
tijelo za homologaciju.
potrebnu homologacijsku i drugu tehniĉku
Ĉlanak 8.
dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost
Certifikat o usklaĊenosti tipa vozila, odnosno homologacijski
zahtjeva koji se odnose na homologaciju
list tipa vozila, vaţi do promjene zahtjeva u oblasti
predmetnog tipa vozila u dijelu u kome je već
homologacije tipa vozila za kategoriju vozila kojoj pripada
homologovani tip vozila izmijenjen, i/ili u kome je
predmetni tip vozila.
izmijenjena dokumentacija iz ĉlanka 3. ovog
U sluĉaju promjene zahtjeva posjednik certifikata koji ima
naputka, i/ili u kome se nove varijante i izvedbe tipa
namjeru stavljati u uporabu na teritoriji Bosne i Hercegovine
razlikuju od već homologovanog tipa vozila.
predmetni tip vozila, i nakon stupanja na snagu novih zahtjeva Obim potrebne dokumentacije iz toĉke 3. prethodnog stavka
iz stavka 1. ovog ĉlanka, podnosi Ministarstvu zahtjev za utvrĊuje se u suradnji sa tijelom za homologaciju.
produljenje
certifikata
o
usklaĊenosti,
odnosno
homologacijskog lista.
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Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavcima ovog Mora se dokazati postojanje odgovarajućih dogovora izmeĊu
ĉlanka na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe proizvoĊaĉa vozila i nadgraditelja u pogledu razmjene
zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od sluţbenih dokumenata i podataka, tako da tip vozila zadovoljava
jezika u Bosni i Hercegovini.
relevantne tehniĉke zahtjeve svih odgovarajućih pojedinaĉnih
Tijelo za homologaciju moţe zahtijevati od podnositelja pravilnika. U tom smislu, dokumentacija moţe biti praćena
zahtjeva dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka za pregled.
izjavom proizvoĊaĉa temeljnog vozila da radovima u drugoj
Ĉlanak 10.
fazi izrade (ugradnja nadgradnje) nisu narušene karakteristike
Ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev iz ĉlanka 2. ovog kvaliteta vozila koje mogu utjecati, na u prethodnoj fazi
naputka za homologaciju tipa vozila za koji druga pravna osoba provedena,
homologacijska
ispitivanja
i
dodijeljene
u Bosni i Hercegovini ili inozemni proizvoĊaĉ posjeduje homologacije.
certifikat o usklaĊenosti, odnosno homologacijski list, tijelo za Izjava iz prethodnog stavka nije neophodna ukoliko se
homologaciju moţe prihvatiti korištenje ranije dostavljenu proizvoĊaĉ iz druge faze (u daljem tekstu: nadgraditelj) nalazi
homologacijsku i drugu tehniĉku dokumentaciju iz ĉlanaka 3., na spisku ovlaštenih nadgraditelja kod proizvoĊaĉa temeljnog
8. i 9. ovog naputka.
vozila. Spisak ovlaštenih nadgraditelja tijelu za homologaciju,
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog ĉlana podnositelj zahtjeva prilaţe:
jednom godišnje, dostavlja proizvoĊaĉ temeljnog vozila.
original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je U smislu ovog ĉlanka proizvoĊaĉ i nadgraditelj su odgovorani
podnositelj zahtjeva sklopio sa proizvoĊaĉem za homologaciju i suobraznost proizvodnje sustava, dijelova ili
vozila, sa prijevodom na jednom od sluţbenih jezika opreme, koje su proizveli ili dodali. Nadgraditelj nije odgovoran
u Bosni i Hercegovini, ili original potvrde za dijelove koji su bili homologirani u prethodnoj fazi, osim u
proizvoĊaĉa vozila da postoji takav ugovor, sa onim sluĉajevima kada mijenja odgovarajuće dijelove u obimu
prijevodom na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i u kojem je ranije dodijeljena homologacija postala nevaţećom.
Homologacija po fazama izrade vozila moguća je kao
Hercegovini;
pisanu suglasnost proizvoĊaĉa vozila za uporabu homologacija tipa vozila i/ili homologacija pojedinaĉnog vozila.
Ĉlanak 12.
dokumentacije iz stavka 1. ovog ĉlanka sa
prijevodom na jednom od sluţbenih jezika u Bosni i Kada ne postoje odgovarajuće homologacije (obavijesti o
homologaciji, homologacijska odobrenja) za vozila, dijelove i
Hercegovini.
Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati od opremu vozila tijelo za homologaciju u suradnji sa
podnositelja zahtjeva dostavljanje dodatne homologacijske i/ili Ministarstvom moţe, na zahtjev proizvoĊaĉa ili ovlaštenog
zastupnika proizvoĊaĉa, a putem notificiranih laboratorija za
druge tehniĉke dokumentacije.
Ako je dokumentacija navedena u prethodnim stavcima ovog specijalistiĉka ispitivanja iz oblasti homologacije, provesti
homologacijska
ispitivanja
i
postupak
ĉlanka na stranom jeziku, tijelo za homologaciju moţe odgovarajuća
zahtijevati dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od sluţbenih homologacije na naĉin i u skladu sa odredbama Sporazuma o
homologaciji iz 1958. godine, Pravilnika i pojedinaĉnih
jezika u Bosni i Hercegovini.
Tijelo za homologaciju moţe, po potrebi, zahtijevati od tehniĉkih specifikacija ECE pravilnika.
podnositelja zahtjeva dostavljanje odgovarajućeg vozila uzorka Izvještaji o ispitivanju i/ili obavijesti o homologaciji
(homologacijska odobrenja) iz stavka 1. ovog ĉlanka se ulaţu u
za pregled.
opisnu dokumentaciju u postupku homologacije tipa vozila.
Ĉlanak 11.
U sluĉaju kada u izradi vozila sudjeluje više razliĉitih III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 13.
proizvoĊaĉa (izrada po fazama), tada se u narednoj fazi izrade
moţe prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza je Ovaj naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
izrada temeljnog vozila na kojem je predviĊena nadgradnja, a u “Sluţbenom glasniku BiH”.
Broj 01-02-2-4381-1-C/10
nadgradnja na tom vozilu je druga faza izrade).
1. listopada 2010. godine
Ministar
Sarajevo
Mr. sc. Rudo Vidović, v. r.
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прописаним условима; као и списак алтернативних
хомологацијских саопштења (одобрења) у случају
На основу члана 205. Закона о основама безбједности
уградње исте опреме, саставних дијелова и/или
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
посебних техничких јединица различитих произвођача
гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) и члана
(са различитим хомологацијским ознакама);
7. Правилника о хомологацији возила, дијелова уређаја и
појединачна хомологацијска саопштења наведена у
опреме возила („Службени гласник БиХ“, број 41/08),
списку (списковима) из претходне тачке овог става;
министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине
списак варијанти и изведби типа возила, укључујући
доноси
произвођачеву ознаку варијанте и изведбе и
комерцијални назив, те објашњење употријебљених
УПУТСТВО
словних и бројчаних ознака у структури ознаке
О ПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ
варијанте и изведбе;
ТИПА ВОЗИЛА
VIN ознака и идентификацијска плочица произвођача,
(HTV-UP 0.0)
укључујући објашњење структуре и мјесто постављања
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
VIN ознаке (слика/цртеж и опис), те објашњење
Члан 1.
садржаја и мјеста постављања идентификацијске
Овим упутством уређује се провођење поступка
плочице произвођача (слика/цртеж и опис);
хомологације типа друмских моторних и прикључних
доказ о плаћеној накнади за провођење поступка
возила (у даљем тексту: “возила”), те облик и садржај
хомологације и административној такси.
образаца који се употребљавају у провођењу поступка
Ако је за тип возила проведен јединствени поступак
хомологације типа возила.
Хомологација типа возила проводи се за типове нових хомологације типа возила, предвиђен за земље Европске
возила која се производе у иностранству и увозе у Босну и уније („WVTA-Whole Vehicle Type Approval”), у даљем
Херцеговину, као и у Босни и Херцеговини произведених тексту: “јединствена европска хомологација типа возила”,
подносилац захтјева, уз захтјев, тијелу за хомологацију
возила, ако је серија предметног типа већа од 10.
II. ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ ТИПА доставља и:
копију оригиналног документа о јединственој
ВОЗИЛА
европској хомологацији типа возила (WVTA);
Члан 2.
резултате испитивања емисије буке, гасовитих
Захтјев за провођење поступка хомологације типа возила
загађивача и потрошње горива;
подноси Министарству комуникација и транспорта Босне и
COC документ („Certificate of Conformity”) за возило
Херцеговине (у даљем тексту: “Министарство”), путем
узорак, тамо гдје је прописано.
организације одређене за обављање административних
послова из области хомологације (у даљем тексту: „тијело У случају из претходног става овог члана подносилац
захтјева не доставља појединачна хомологацијска
за хомологацију“), добављач (у даљем тексту: “подносилац
саопштења (одобрења).
захтјева”) на обрасцу који је дат у Прилогу 1. овог упутства
Ако приложена хомологацијска саопштења (одобрења), и
и чини његов саставни дио.
достављена документација, не садрже довољно података за
За сваки тип возила подноси се посебан захтјев.
Добављач у смислу става 1. овог члана је произвођач или идентификацију уграђене опреме и саставних дијелова на
возилу узорку, који су битни за одговарајућу хомологацију
његов овлашћени заступник у Босни и Херцеговини.
Захтјев из става 1. овог члана може поднијети и произвођач у погледу електромагнетске компатибилности, кочења,
чије је сједиште изван Босне и Херцеговине (инострани уградње свјетлосних и свјетлосно-сигналних уређаја,
емисије гасовитих загађивача и буке, потребно је доставити
произвођач).
и прилоге одговарајућих хомологацијских саопштења
Члан 3.
Уз захтјев из члана 2. овог упутства подносилац захтјева (извјештај о испитивању).
Тијело за хомологацију може, по потреби, захтијевати
прилаже:
оригинал или овјерену копију уговора који је достављање произвођачеве документације о возилу којом
подносилац захтјева склопио са произвођачем возила се доказује вјеродостојност података наведених у обрасцу о
са преводом на једном од званичних језика у Босни и техничким подацима возила.
Херцеговини или оригинал потврде произвођача Ако је документација наведена у претходним ставовима
возила да постоји такав уговор са преводом на једном овог члана на страном језику, тијело за хомологацију може
захтијевати доставу овјереног превода на једном од
од званичних језика у Босни и Херцеговини;
овлашћење за предузимање радњи у поступку званичних језика у Босни и Херцеговини.
Члан 4.
хомологације у Босни и Херцеговини издато од
произвођача возила са преводом на једном од Тијело за хомологацију упућује подносиоца захтјева да
допреми возило узорак.
званичних језика у Босни и Херцеговини;
попуњен одговарајући образац о техничким подацима Подносилац захтјева тијелу за хомологацију-техничком
возила (за возило узорак које представља тип возила за сервису за хомологацију типа возила, допрема возило
који је поднешен захтјев; за варијанте и изведбе типа узорак.
Члан 5.
возила које се разликују од возила узорка);
списак хомологацијских саопштења (одобрења) и/или Технички сервис обавља преглед документације из члана 3.
ознака за возило узорак, те за варијанте и изведбе типа и возила узорка из члана 4. овог упутства, према
које се разликују од возила узорка, као произвођачев Правилнику о хомологацији возила, дијелова уређаја и
доказ о удовољавању возила, опреме и дијелова возила опреме возила и овом упутству.
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Прегледом документације и возила из претходног става
Члан 8.
овог члана технички сервис утврђује усклађеност Сертификат о усклађености типа возила, односно
приложене документације са захтјевима прописа за хомологацијски лист типа возила, важи до промјене
хомологацију типа возила у Босни и Херцеговини, те захтјева у области хомологације типа возила за категорију
усклађеност возила узорка са приложеном документацијом.
возила којој припада предметни тип возила.
Технички сервис доставља тијелу за хомологацију технички У случају промјене захтјева посједник сертификата који
извјештај о стручном прегледу типа возила и има намјеру стављати у употребу на територији Босне и
задовољавању/незадовољавању прописаних услова, на Херцеговине предметни тип возила, и након ступања на
обрасцу који је дат у Прилогу 2. овог упутства и чини снагу нових захтјева из става 1. овог члана, подноси
његов саставни дио.
Министарству захтјев за продужење сертификата о
Ако је захтјев поднешен за више варијанти или изведби усклађености, односно хомологацијског листа.
једног типа возила, са већим међусобним разликама, тијело Захтјев се подноси путем тијела за хомологацију на обрасцу
за хомологацију може затражити од подносиоца захтјева из члана 2. овог упутства.
одговарајућа додатна возила узорке за преглед.
Уз захтјев из претходног става овог члана подносилац
Члан 6.
захтјева прилаже:
Ако на основу описне документације, која садржи и
оригинал или овјерену копију уговора који је
извјештаје из става 3. члана 5. овог упутства, тип возила
подносилац захтјева склопио са произвођачем возила,
задовољава прописане услове, тијело за хомологацију у
са преводом на једном од званичних језика у Босни и
року од 30 дана доставља Министарству припремљен
Херцеговини, или оригинал потврде произвођача
приједлог сертификата о усклађености типа возила,
возила да постоји такав уговор, са преводом на једном
односно хомологацијског листа типа возила.
од званичних језика у Босни и Херцеговини;
Министарство издаје сертификат о усклађености типа
овлашћење за предузимање радњи у поступку
возила, односно хомологацијски лист. Сертификат о
хомологације у Босни и Херцеговини издато од
усклађености типа возила, који је дат је у Прилогу 3., а
произвођача возила са преводом на једном од
хомологацијски лист типа возила у Прилогу 4., овог
званичних језика у Босни и Херцеговини;
упутства и чине његов саставни дио.
потребну
хомологацијску
и
другу
техничку
По потреби се у прилогу сертификата о усклађености,
документацију којом се доказује испуњеност захтјева
односно хомологацијског листа, из става 1. овог члана,
из става 1. овог члана, у дијелу у коме се они разликују
може налазити списак варијанти и изведби типа возила на
од захтјева у вријеме стицања сертификата о
који се односи сертификат, а који испуњавају техничке
усклађености, односно хомологацијског листа, који је
захтјеве који су важећи у Босни и Херцеговини. Образац
предмет продужења.
наведеног прилога дат је у Прилогу 5. овог упутства и чини Обим потребне документације из тачке 3. претходног става
његов саставни дио.
утврђује се у сарадњи са тијелом за хомологацију.
Ако се прегледом описне документације и возила утврди да Ако је документација наведена у претходним ставовима
тип возила не задовољава прописане услове, тијело за овог члана на страном језику, тијело за хомологацију може
хомологацију припрема, а
Министарство доноси захтијевати доставу овјереног превода на једном од
одговарајуће рјешење којим се ускраћује издавање званичних језика у Босни и Херцеговини.
сертификата о усклађености, односно хомологацијског Тијело за хомологацију може захтiјевати од подносиоца
листа.
захтјева достављање одговарајућег возила узорка за
Члан 7.
преглед.
Добављач који је посједник сертификата о усклађености
Члан 9.
типа возила, односно хомологацијског листа типа возила, (у У случају измјене, већ хомологованог типа возила и/или
даљем тексту: “посједник сертификата”), за свако увођења нове варијанте или изведбе и/или измјене, у
појединачно возило издаје изјаву о усклађености возила на процесу
хомологације
типа
возила,
достављене
обрасцу који је дат у Прилогу 6. овог упутства и чини документације из члана 3. овог упутства, посједник
његов саставни дио.
сертификата, подноси Министарству захтјев за допуну
Изјавом о усклађености се кориснику гарантује усклађеност сертификата о усклађености типа возила, односно
возила са хомологованим типом возила у Босни и хомологацијског листа.
Херцеговини. Добављач може издати изјаву о усклађености Захтјев се подноси путем тијела за хомологацију на обрасцу
типа возила само на основу сертификата о усклађености из члана 2. овог упутства.
типа возила, односно хомологацијског листа типа возила, Уз захтјев из претходног става овог члана подносилац
издатог на његово име.
захтјева прилаже:
Један примјерак изјаве из става 1. овог члана остаје
оригинал или овјерену копију уговора који је
посједнику сертификата.
подносилац захтјева склопио са произвођачем возила,
Изјаву о усклађености возила из става 1. овог члана
са преводом на једном од званичних језика у Босни и
потписује одговорна особа посједника сертификата.
Херцеговини, или оригинал потврде произвођача
Посједник сертификата податке о издатим изјавама о
возила да постоји такав уговор, са преводом на једном
усклађености возила мјесечно доставља Министарству
од званичних језика у Босни и Херцеговини;
путем
административног
тијела.
Обрасци
изјава
овлашћење за предузимање радњи у поступку
усклађености су серијски нумерисани, са одговрајућим
хомологације у Босни и Херцеговини издато од
заштитама и посједнику сертификата их дистрибуира
произвођача возила са преводом на једном од
тијело за хомологацију.
званичних језика у Босни и Херцеговини;
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потребну
хомологацијску
и
другу
техничку Мора се доказати постојање одговарајућих договора између
документацију којом се доказује испуњеност захтјева произвођача возила и надграђивача у погледу размјене
који се односе на хомологацију предметног типа возила докумената и података, тако да тип возила задовољава
у дијелу у коме је већ хомологовани тип возила релевантне техничке захтјеве свих одговарајућих
измијењен, и/или у коме је измијењена документација појединачних правилника. У том смислу, документација
из члана 3. овог упутства, и/или у коме се нове може бити праћена изјавом произвођача основног возила да
варијанте и изведбе типа разликују од већ радовима у другој фази израде (уградња надградње) нису
нарушене карактеристике квалитета возила које могу
хомологованог типа возила.
Обим потребне документације из тачке 3. претходног става утицати, на у претходној фази проведена, хомологацијска
испитивања и додијељене хомологације.
утврђује се у сарадњи са тијелом за хомологацију.
Ако је документација наведена у претходним ставовима Изјава из претходног става није неопходна уколико се
овог члана на страном језику, тијело за хомологацију може произвођач из друге фазе (у даљем тексту: надграђивач)
захтијевати доставу овјереног превода на једном од налази на списку овлашћених надграђивача код
произвођача основног возила. Списак овлашћених
званичних језика у Босни и Херцеговини.
Тијело за хомологацију може захтијевати од подносиоца надграђивача тијелу за хомологацију, једном годишње,
захтјева достављање одговарајућег возила узорка за доставља произвођач основног возила.
У смислу овог члана произвођач и надграђивач су
преглед.
одговорани за хомологацију и саобразност производње
Члан 10.
Уколико подносилац захтјева подноси захтјев из члана 2. система, дијелова или опреме, које су произвели или
овог упутства за хомологацију типа возила за који друго додали. Надграђивач није одговоран за дијелове који су
правно лице у Босни и Херцеговини или инострани били хомологовани у претходној фази, осим у оним
произвођач посједује сертификат о усклађености, односно случајевима када мијења одговарајуће дијелове у обиму у
хомологацијски лист, тијело за хомологацију може којем је раније додијељена хомологација постала
прихватити коришћење раније достављену хомологацијску неважећом.
и другу техничку документацију из чланова 3., 8. и 9. овог Хомологација по фазама израде возила могућа је као
хомологација типа возила и/или хомологација појединачног
упутства.
Уз захтјев из става 1. овог члана подносилац захтјева возила.
Члан 12.
прилаже:
оригинал или овјерену копију уговора који је Када не постоје одговарајуће хомологације (саопштења о
подносилац захтјева склопио са произвођачем возила, хомологацији, хомологацијска одобрења) за возила,
са преводом на једном од званичних језика у Босни и дијелове и опрему возила тијело за хомологацију у сарадњи
Херцеговини, или оригинал потврде произвођача са Министарством може, на захтјев произвођача или
возила да постоји такав уговор, са преводом на једном овлашћеног заступника произвођача, а путем нотификованих лабораторија за специјалистичка испитивања из
од званичних језика у Босни и Херцеговини;
хомологације,
спровести
одговарајућа
писану сагласност произвођача возила за употребу области
документације из става 1. овог члана са преводом на хомологацијска испитивања и поступак хомологације на
начин и у складу са одредбама Споразума о хомологацији
једном од званичних језика у Босни и Херцеговини.
Тијело за хомологацију може, по потреби, захтијевати од из 1958. године, Правилника и појединачних техничких
подносиоца захтјева достављање додатне хомологацијске спецификација ЕCЕ правилника.
Извјештаји о испитивању и/или сопштења о хомологацији
и/или друге техничке документације.
Ако је документација наведена у претходним ставовима (хомологацијска одобрења) из става 1. овог члана се улажу
овог члана на страном језику, тијело за хомологацију може у описну документацију у поступку хомологације типа
захтијевати доставу овјереног превода на једном од возила.
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
званичних језика у Босни и Херцеговини.
Члан 13.
Тијело за хомологацију може, по потреби, захтијевати од
подносиоца захтјева достављање одговарајућег возила Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику БиХ”.
узорка за преглед.
Број 01-02-2-4381-1-C/10
Члан 11.
1. октобра 2010. године
Министар
У случају када у изради возила учествује више различитих
Сарајево
Мр sc. Рудо Видовић, с. р.
произвођача (израда по фазама), тада се у наредној фази
израде може прихватити хомологација из претходне фазе
(прва фаза је израда основног возила на којем је предвиђена
надградња, а надградња на том возилу је друга фаза
израде).
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